
Departamento: Latín y Griego 

Curso y materia: 4º ESO Latín 

Contidos: 

o  1º Trimestre: Introdución. Nostra familia. A lingua latina. Lucius, puer 

romanus. Italia na Antigüidade. Familia Claudiae. Roma Quadrata. Ubi 

habitamus? A Monarquía en Roma. 

o 2º trimestre: Quid pueri faciunt? Senatus Populusque Romanus. Quid facit? 

Xulio César. Ad templum. O imperio. In itinere. Hispania romana. 

o 3º trimestre: In exercitu Romano. Grecia e Roma. Dies Romanorum. Herdanza 

romana: costumes e leis. : In thermis. Herdanza romana: arte e educación 

Temporalización 

 SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ 

0 + +         

1  +         

2   +        

3   + +       

4     +      

5      +     

6      + +    

7       +    

8        +   

9        + +  

10         +  

 

Criterios de cualificación 

INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

Traballo (individual e de grupo) e 
caderno 

15% 

Observación  5% 

Probas  80% 

 

Adaptación a un contexto semipresencial ou de confinamento 

Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a 

el na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais 

estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse dúas 

clases por semana e se dedicaría o terceiro día á realización de tarefas individuais ou por 

medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder 

aos materiais dixitais se lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo 

entregar as tarefas por esta mesma vía. A avaliación faríase igualmente por medios 

telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de 

que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas 



por correo ordinario e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por 

teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

 

 

 

 

 



Departamento: Latín y Griego 

Curso y materia: 1º bach Latín 

Contidos:   1º trimestre: INTRODUCIÓN Á LINGUA LATINA. A localización de Roma. A 

Monarquía. A República. 

  2ªtrimestre: O Imperio. A cidade de Roma. A familia, a educación e o lecer. 

Institucións políticas e sociais. 

  3ºtrimestre: A organización militar. As crenzas relixiosas dos romanos. O 

dereito romano. A romanización de Hispania. A tradición clásica. 

Temporalización 

 SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ 

0 + +         

1  + +        

2   +        

3   + +       

4    +       

5     +      

6     + +     

7      +     

8      + +    

9       +    

10       + +   

11        + +  

12         +  

 

Criterios de cualificación 

INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

Traballo (individual e de grupo) e 
caderno 

15% 

Observación  5% 

Probas  80% 
 

Adaptación a un contexto semipresencial ou de confinamento 

Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a 

el na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais 

estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse dúas 

clases por semana e se dedicaría o terceiro día á realización de tarefas individuais ou por 

medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder 

aos materiais dixitais se lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo 

entregar as tarefas por esta mesma vía. A avaliación faríase igualmente por medios 

telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de 



que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas 

por correo ordinario e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por 

teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

 



Departamento: Latín y Griego 

Curso y materia: 1º Bach Griego 

Contidos:  1er trimestre: Introdución: A lingua grega. A explicación do mundo 

para os gregos. O marco xeográfico de Grecia. Da época arcaica á Grecia clásica 

   2º trimestre: Da Grecia clásica ao helenismo. Atenas e as clases sociais. 

Institucións para a paz. Institucións para a guerra 

   3º trimestre: Sociedade, educación e ocio. A relixión. A filosofía e a 

ciencia. A literatura grega: xéneros e autores. A arte grega: estética e creación 

Temporalización 

 SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ 

0 + +         

1  + +        

2   +        

3   + +       

4    +       

5     +      

6     + +     
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10       + +   

11        + +  

12         + + 
  

Criterios de cualificación 

INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

Traballo (individual e de grupo) e 
caderno 

15% 

Observación  5% 

Probas  80% 
 

Adaptación a un contexto semipresencial ou de confinamento 

Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a 

el na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais 

estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse dúas 

clases por semana e se dedicaría o terceiro día á realización de tarefas individuais ou por 

medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder 

aos materiais dixitais se lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo 

entregar as tarefas por esta mesma vía. A avaliación faríase igualmente por medios 

telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de 

que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas 



por correo ordinario e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por 

teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

 



Departamento: Latín y Griego 

 

Curso y materia: 2º bach Latín II 

Contidos:    

1º trimestre: 

 UNIDADE 1   (16 sesións) 

Literatura  

Consideracións previas. A historia dos soportes da escritura. A historia da conservación dos 

textos antigos. A historia da transmisión da literatura latina. A poesía épica. 

Evolución fonética e formación do léxico latino 

Do latín ás linguas romances. Composición e derivación. 

Léxico 

O significado das palabras: campo semántico da natureza.  O uso do dicionario. Expresións e 

frases latinas. 

Morfoloxía 

O sistema das declinacións latinas.  Identificación da morfoloxía nominal nas declinacións 

latinas, así como das súas particularidades de declinación, xénero e número. 

Sintaxe 

 A conxunción subordinante cum. 

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos da unidade. 

 

UNIDADE 2  (16 sesións) 

Literatura 

 A  fábula.  Tradición e permanencia da  fábula. 

Evolución fonética e formación do léxico latino 

 Do latín ás linguas romances: as vogais tónicas. Derivación: os substantivos nominais e  

verbais. 

Léxico 

O significado das palabras: campo semántico do ceo. 

O uso do dicionario: o enunciado de substantivos, adxectivos e verbos. 

Expresións e frases latinas. 



Morfoloxía 

O sistema das declinacións latinas.  

O adxectivo. Graos do adxectivo. 

O sistema pronominal latino. Pronomes interrogativos e indefinidos. Os numerais. 

As preposicións impropias. 

Sintaxe  

 As funcións dos casos. 

 Valores de ut e ne. 

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 

  

UNIDADE 3 (16 sesións) 

Literatura 

 A comedia. O teatro en Roma. Historia do teatro romano. As representacións teatrais.  A 

comedia.-  Tradición e permanencia da  comedia. 

Evolución fonética e formación do léxico latino 

 Do latín ás linguas romances: os ditongos. Derivación: os adxectivos. 

Léxico 

 O significado das palabras: campo semántico dos edificios. O uso do dicionario: a definición 

dunha palabra. Expresións e frases latinas. 

Morfoloxía 

 Identificación da morfoloxía verbal latina dos sistemas de presente e perfecto activo e pasivo. 

Conxugación de verbos regulares. 

Recoñecemento dos procedementos morfolóxicos na formación dos distintos tipos de perfecto. 

Identificación da formación do imperativo latino  

Os verbos depoñentes e semidepoñentes. Os verbos irregulares volo, nolo, malo. 

  

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 

 

2ªtrimestre:  

UNIDADE 4 (16 sesións) 



 

Literatura  

  A poesía lírica. Os xéneros. Horacio. Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio.-  Tradición e 
permanencia da poesía lírica. 

Evolución fonética e formación do léxico latino. Do latín ás linguas romances: as consoantes 
simples iniciais. as consoantes simples en sílaba interior. Derivación: os adverbios de modo e  
os verbos. 

Léxico. O significado das palabras: campo semántico da sociedade o exército e a vida privada.  
O uso do dicionario: a definición dunha palabra. Expresións e frases latinas. 

Morfoloxía 

 Os substantivos verbais: infinitivo, xerundio e supino. 

 Os adxectivos verbais: participio e xerundivo. A conxugación perifrástica. 

Sintaxe.  

Estudo das construción sintácticas coas formas estudadas na unidade. 

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 

UNIDADE 5 (16 sesións) 

 

Literatura 

 A historiografía. Os historiadores de época republicana, imperial e cristiá.  Tradición e 

permanencia da historiografía. 

 Evolución fonética e formación do léxico latino 

 Do latín ás linguas romances: os grupos consonánticos iniciais. as consoantes simples finais. 

Composición: os cambios fonéticos. Os prefixos inseparables. 

Léxico 

 O significado das palabras: campo semántico do corpo humano e  dos sentimentos. O uso do 

dicionario: a definición das preposicións e de compostos. Expresións e frases latinas. 

Morfoloxía 

Os verbos defectivos e impersoais. 

Sintaxe 

A oración composta. Coordinación e subordinación.   A oración subordinada de infinitivo. 

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 

 

3ºtrimestre:  

UNIDADE 6 (16 sesións) 

Literatura  



A retórica e a oratoria. O valor da oratoria en Roma. A oratoria preciceroniana. A oratoria 
ciceroniana. A oratoria posciceroniana. -  Tradición e permanencia da retórica e a oratoria. 

Evolución fonética e formación do léxico latino 

 Do latín ás linguas romances: os grupos consonánticos interiores. Composición: os prefixos 
separables. 

 Léxico 

 O significado das palabras: campo semántico das ciencias naturais. O uso do dicionario: análise 
e comentario de termos e os seus artigos. Expresións e frases latinas 

Morfoloxía 

O relativo.  Identificación das formas e valores dos relativos 

Sintaxe 

A oración subordinada de relativo. Principais usos e valores 

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 

 

UNIDADE 7 (16 sesións) 

Evolución fonética e formación do léxico latino. 

 Do latín ás linguas romances: os grupos consonánticos interiores. os grupos consonánticos 
interiores.. Os grupos consonánticos secundarios. Derivación e composición: Composición 
mediante adverbios Recoñecemento dos principais procedementos de formación do léxico 
latino mediante composición e derivación estudados ao longo do curso. Composición: os 
prefixos separables. 

 Léxico 

O significado das palabras: campo semántico das ciencias exactas. Campo semántico das 
ciencias sociais. Campo semántico da lingua e a literatura. O uso do dicionario: análise e 
comentario de termos e os seus artigos. Expresións e frases latinas. 

Sintaxe 

 As oracións interrogativas. Recoñecemento das oracións interrogativas directas e indirectas, a 
súa sintaxe e principais usos e valores. 

A subordinación mediante conxunción.  Recoñecemento das oracións subordinadas mediante 

conxunción, a súa sintaxe e principais usos e valores. 

Textos 

Tradución de textos relacionados cos contidos das unidades vistas. 

 

Temporalización 

 SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ 

0 + +         

1  +         

2   +        



3   + +       

4     + +     

5      + +    

6        +   

7        + +  

 

Criterios de cualificación 

INSTRUMENTOS PORCENTAXE 

Traballo (individual e de grupo) e 
caderno 

15% 

Observación  5% 

Probas  80% 

 

Adaptación a un contexto semipresencial ou de confinamento 

Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a 

el na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais 

estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse dúas 

clases por semana e se dedicaría o terceiro día á realización de tarefas individuais ou por 

medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder 

aos materiais dixitais se lle farán chegar estes impresos por correo ordinario, podendo 

entregar as tarefas por esta mesma vía. A avaliación faríase igualmente por medios 

telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, resolución de cuestionarios, etc. No caso de 

que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo de entrega, podería mandar as tarefas 

por correo ordinario e mesmo se contemplaría a posibilidade de facer probas orais por 

teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

 

 


